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الدالل.. تكتيك نسائي ناجع للتفاوض

توجه إلسقاط حق احلضانة عن اآلباء 
واألمهات املدخنني في السعودية

تابوت جديد.. مبرد ومانع للتجمد

أردوغان يدعو أملانيا للسماح
ألتراك أملانيا باالحتفاظ بجنسيتهم

إمرأة مينية تضع توأمًا
في حديقة املالهي بعدن

فصل 100 شرطي لفشلهم
في اجتياز اختبارات املخدرات

قطع أنف مختارة قرية هندية

ضاعت مفاتيح السجن!

الصني تستضيف املتنزه األول في 
آسيا املخصص للعبة »آنغري بيردز«

الوسادات الهوائية وحدها ال 
حتمي الركاب

واشنطنـ  يو.بي.أي: كشفت دراسة جديدة أن الدالل ميكن أن 
يساعد النساء على حتقيق ما يردن أثناء التفاوض. وذكر موقع 
»هلــــث دي نيوز« األميركي أن الباحثني في جامعة كاليفورنيا 
وجدوا أنه من غير املهني للنســــاء أن يستخدمن الدالل خالل 
إجراء مفاوضات معينة إن بقي ذلك ضمن نطاق التودد والهزل. 
ووجد الباحثون خالل سلسلة من التجارب التي أجروها على 
100 شــــخص أن الدالل خالل التفاوض أكثر فعالية للنساء من 
الرجال وهو قد يســــاعدهن على جعــــل الرجال يخفضون لهن 
سعر الســــيارات على ســــبيل املثال. وتبني أن النساء اللواتي 
يعملن بائعات للســــيارات ال يحفزن على خفض األسعار كرد 
فعل على سلوك التدلل عند النساء الشاريات. وقالت الباحثة 
املسؤولة عن الدراســــة لورا كراي إن الدالل الذي يثمر نتائج 
إيجابية ال يتضمن تقاربا جنســــيا علنيا إال أنه سلوك موثوق 
به من دون نوايا جدية. ووجدت الدراســــة أن الرجال يربطون 
دالل النســــاء بصفات إيجابية مثــــل الثقة بالنفس التي تعتبر 

ضرورية ملفاوضات ناجحات.

الرياض ـ يو.بي.أي: كشف مســــؤول قضائي سعودي عن 
توجه بني القضاة في عدد من احملاكم الشرعية يهدف الى اسقاط 
حق احلضانة عن االبــــاء او االمهات املدخنني. ونقلت صحيفة 
»االقتصادية« امس عن املسؤول الذي لم يكشف عن هويته انه 
ميكن اسقاط حق احلضانة عن احلاضن لالبناء من احد الوالدين 
اذا ثبت تعاطي احدهما التدخني نظرا للضرر الصحي املصاحب 
له على االبناء. ووفق املسؤول القضائي فإن التدخني يعد احد 
املقدحات في احلضانة كما هو حال تعاطي املشروبات املسكرة، 
الفتا الى انه ثبت ان للتدخني اضراره بحسب التقارير الطبية، 

ما يعد قادحا في احقية احلضانة لكال الوالدين.

أنقرة ـ يو.بي.أي: جنـــح تركي في تصنيع تابوت مبرد 
ومانع للتجمد بغية التغلب على صعوبات تظهر خالل نقل 

جثامني املوتى.
وأفادت وكالة انباء األناضول بأن إدريس قنبر أوغلو وهو 
أحد عمال بلدية »بافرا« التابعة لوالية »سامسون« في شمال 

تركيا جنح في صناعة تابوت مبرد ومانع للتجمد.
ونقلت عن قنبر أوغلو قوله إن »التابوت اجلديد مناسب 
للتغيرات املناخية واحلوادث املرورية املختلفة التي تؤدي 
إلى وفاة املواطنني حيث يساهم في إيقاف الدماء التي تسيل 

من أجسادهم«.
وأضـــاف ان »رحلة اجلنائز الطويلـــة أيضا حتتاج إلى 
هذا النوع من التوابيت نظرا مليزاتها التي تضاف إليها مثل 
خفتها وسهولة حملها معتمدة على أنظمة الثالجات اجلديدة 

في استخدام تقنية مانع التجمد«.
وأوضـــح قنبر أوغلو انه وخالل عمله وجد ضرورة في 
إيجاد تابوت مناسب حلاالت تلف أو حدوث أضرار في اجلثمان 

األمر الذي ألهمه لصناعة هذا النوع من التوابيت.
وكشـــف انه عمل مع أحد أصدقائه على تطوير التابوت 
الذي يلقى إقباال كبيرا واهتماما خاصا لتميزه عن التوابيت 
األخـــرى التي تعتمد على التبريد بواســـطة التكييف وهي 

توابيت يصعب نقلها نتيجة نظام التبريد املعتمد فيها.
واشار إلى ان غالبية الطلبات التي ترده هي من مغتربني 
أتـــراك في أملانيا فيما يقوم بإنتاج التوابيت أيضا للجوامع 

واملساجد في تركيا.

برلـــني ـ د.ب.أ: دعا رئيس الـــوزراء التركي رجب طيب 
اردوغان املانيا للســـماح لالتراك الذين يعيشون في املانيا 
والبالغ عددهم نحو ثالثة ماليني تركي باالحتفاظ بجنسيتهم 

التركية رغم حصولهم على اجلنسية االملانية.
وعبر اردوغان عن امنيته في ان يصبح باستطاعة املواطنني 
االتـــراك او املواطنني االملان ذوي االصول التركية في املانيا 

االستفادة من هذه االمكانية.
وجـــاءت تصريحات اردوغان عقب لقائه باملستشـــارة 

االملانية اجنيال ميركل في برلني.
وفي الوقت ذاته حث اردوغان االملان الذين يعيشون في 
تركيا والذين يقدر عددهم بنحو 50 الف املاني بالتقدم بطلب 
للحصول على اجلنسية التركية وقال ان تركيا ستنظر في 
هذه الطلبات في ضوء العالقـــات االقتصادية الثنائية بني 

البلدين.

عدن ـ أ.ش.أ: شهدت حديقة املالهي في مديرية الشيخ 
عثمان مبحافظة عدن اليمنية واقعة طريفة عندما فوجئت 
 إمـــرأة أثناء تواجدهـــا بصحبة زوجهـــا داخل احلديقة

بتعرضها لبدء مخاض أول والدة لها قبل أن تضع بالفعل 
توأما.

وقال زوج السيدة أنيس عبداخلالق عبداجلليل الذي 
يعمل مهندسا للحاسب اآللي في فرع وكالة االنباء اليمنية 
)ســـبأ( بعدن ـ أنه عندما تفاجأ وزوجته ببدء املخاض 
استدعى الفرق االسعافية العاملة في حديقة املالهي والتي 
ساعدت زوجته في إمتام عملية الوالدة في خيمة خاصة 

نصبت للنساء في احلديقة.

موسكوـ  د.ب.أ: قال سيرجي أومنوف رئيس شرطة مدينة 
سان بطرسبرج الروسية أول من أمس إن نحو 100 شرطي 
في املدينة فشـــلوا في اجتياز اختبـــارات املخدرات مؤخرا، 

مشيرا إلى أنه مت فصلهم من العمل.
وقال أومنوف في تصريحـــات نقلتها وكالة ايتار تاس 
الروســـية: »تبني وجود آثار مادة نوع ما في دمائهم وكان 

هذا بالطبع اكتشاف غير سار«.
هذا وكانت االختبارات قد مت إقرارها بصورة إلزامية في 
العام املاضي، وأصدرت وزارة الصحة الروســـية حتذيرات 

متكررة بشأن زيادة عدد مدمني املخدرات في البالد.

نيودلهي ـ يو.بي.أي: أقدمت مجموعة من االشخاص في 
قرية كاينزاري الهندية على ضـــرب مختارة القرية وقطع 

جزء من أنفها التهامها بالشعوذة.
وذكرت وســـائل اعالم هندية ان جزءا من انف املختارة 
البالغة من العمر 70 عاما قطع بعد ضربها بشكل مبرح وقد 

نقلت على االثر الى املستشفى.
وقال املســـؤول في الشرطة عاشـــوك كومار سينغ ان 5 

اشخاص اتهموا بارتكاب اجلرمية وهم فارون حاليا.
وذكر ان بعض سكان القرية ألقوا باللوم على املرأة التي 
انتخبت مختـــارة بخصوص مرض شـــخصني وقالوا انها 

مارست الشعوذة.
وأشارت الشرطة الى ان املهاجمني طلبوا من املرأة ان تشفي 
املريض وعندما قالت انها ال تقدر على ذلك هاجموها بقضبان 

احلديد واخليزران وقطعوا جزءا من انفها بسالح حاد.

بروكســـلـ  أ.ف.پ: أضاع ســـجن لوفان في بلجيكا قبل 
اســـبوع مفتاحا يســـمح بفتح ابواب 180 زنزانة وتخشى 
االدارة والعاملـــون ان يكون بحوزة احد الســـجناء على ما 
ذكرت االربعاء صحيفة »هيت التستي نيوز« الصادرة باللغة 

الفلمكنية.
وحمالة املفاتيح العائدة الى املرشدين الروحيني في السجن 
اضيعـــت منذ اخلميس املاضي. وهي حتمل مفتاحني مهمني 
االول قادر على فتح ابواب زنزانات السجن الـ 180 والثاني 

يفتح 20 بابا تفصل بني اقسام السجن املختلفة.
وقال عاملون في الســـجن اوردت تصريحهم الصحيفة: 
»الشخص الذي ميلك حمالة املفاتيح هذه ميكنه التنقل اينما 

شاء داخل السجن«.
وحاولت ادارة الســـجن في مرحلة اولى طمس القضية 

ولم تبلغ سلطات ادارة السجون بها فورا.
وذكرت الصحيفة ان الكثير من اقفال الســـجن تستبدل 
اآلن،  ويجهل حتى االن كيـــف اختفت املفاتيح، أضاعت ام 

سرقت وفي هذه احلالة االخيرة من يحتفظ بها اآلن؟

وكاالت: أعلنت الشركة املنتجة للعبة »آنغري بيردز« األربعاء 
أنها ســــتفتتح الســــنة املقبلة في الصني املتنزه األول في آسيا 

املخصص لهذه اللعبة اإللكترونية الشعبية.
وسيقع هذا املتنزه املسمى »آنغري بيردز الند« بالقرب من 
شــــنغهاي، وحتديدا في مدينة هاينينغ في محافظة جيجيانغ 
الغربية، بحســــب ما اعلن بول تشن احد املسؤولني في شركة 
»روفيو« الفنلندية التي أنتجت سنة 2009 هذه اللعبة العاملية. 
وقال تشن »نأمل افتتاح املتنزه قبل رأس السنة الصينية السنة 
املقبلة في فبراير، مشــــيرا الى شــــغف الصينيني باملتنزهات 
الترفيهية. وسيكون هذا املتنزه األول من نوعه في آسيا والثالث 

في العالم، بعد متنزه في فنلندا وآخر في بريطانيا.

اجلزيرة: أكد خبير السيارات األملاني كريستيان بوريك أن 
الوسادات الهوائية وحدها ال تكفي حلماية الركاب من التعرض 

إلصابات خطيرة في حالة وقوع حادث.
وأوضح اخلبير لدى نادي السيارات األملاني )ADAC( مبدينة 
ميونيخ، أن ربط حزام األمان بشكل إضافي هو الذي يحول دون 
اصطدام الســــائق أو الراكب األمامي بلوحة القيادة أو الزجاج 
األمامي، »السيما أن الوسادات الهوائية ال تنطلق في التصادمات 
التي حتدث مع السرعات املنخفضة نسبيا حتى 30 كلم/ساعة«، 
وذلك استنادا إلى نتائج اختبارات التصادم التي أجراها نادي 
السيارات األملاني مع سرعات 30 و64 كلم/ساعة. وعن خطورة 
عدم ربط حزام األمان يقــــول اخلبير األملاني: »يتعرض ركاب 
السيارة الذين ال يستخدمون حزام األمان إلى إصابات خطيرة 
بالرأس والرقبة واجلزء العلوي من اجلســــم، حتى عند وقوع 
تصادمات مع السير بسرعة ال تتجاوز 30 كلم/ساعة«. وتعادل 
خطورة مثل هذه احلوادث السقوط من ارتفاع أربعة أمتار، ولكن 
فــــي حالة ربط حزام األمان فإن مثل هذه احلوادث عادة ما متر 
بسالم. وأشار اخلبير األملاني إلى أن أحدث اختبارات التصادم 
التي مت إجراؤها على السيارات احلديثة، أوضحت أن حزام األمان 
ميكــــن أن يوفر حماية للركاب حتى في حالة التصادمات التي 
حتدث عند السير بسرعة 64 كلم/ساعة.  ولكن الوضع يختلف 
متاما في حالة عدم ربط حزام األمان، إذ يقول: »تزداد احتمالية 
تعرض الركاب لالصطدام بالزجــــاج األمامي أو لوحة القيادة 
من خالل الوسادة الهوائية، ثم االنزالق في حيز األقدام، حيث 
تتعرض األطراف السفلية لالنثناء بشدة«، عالوة على تعرض 
الركاب إلصابات خطيرة في الرأس والصدر. ومن احملتمل أيضا 
أن يتعرض الساقان ألضرار مستدمية. كما يتعني على الركاب 
اجلالسني على املقاعد اخللفية التعامل بجدية مع النصائح التي 
حتثهم على ربط حزام األمان، فإذا لم يفعلوا فإن خطورة ذلك 
ال تقتصر عليهم فقط، بل إنه يهدد حياة الركاب اجلالسني في 
األمام أيضا، نظرا الندفاع ركاب املقاعد اخللفية إلى األمام، وهو 

ما يشكل خطورة بالغة على السائق والراكب األمامي.

االليكتروني أثناء حلهم بعض 
املسائل املختلفة، التي ال تقتصر 
على املسائل الرياضية وحدها، 
ورسم اجلهاز صورة لنشاط املخ 

أثناء أداء هذه املهام.
وكشــــف حتليــــل الصــــور 
الشــــعور  املقطعية أن منطقة 
باأللــــم والعنف اجلســــدي في 
املخ تنشــــط أثناء حل املسائل 

الرياضية.
وبدا هذا التأثير بشكل أقوى 
كلما كان املشاركون في التجربة 
يخافون أصال من الرياضيات.

ورأى الباحثــــون أن نتائج 
دراستهم ميكن أن تكشف عن 
السبب اجلسماني وراء جتنب 
بعض الناس املسائل الرياضية 
والدورات املتعلقة بها واالبتعاد 
عن املجاالت الوظيفية التي لها 

صلة بالرياضيات.

بريطانيا عند الســـبعني وفي 
أملانيا عند سن 65 عاما ولكن 

بنسبة سعادة أقل.
وقـــال: »يبـــدو أن احلياة 
تصبح أسوأ وأسوأ في أملانيا 
بعد سن 18 عاما.. ولكن ميكن 
انتقائي  أن يكون هناك تأثير 
وال أعتقد أن األملان أكثر بؤسا 

من غيرهم«.
األملـــان األكثر  أن  وأوضح 
سعادة رمبا يفضلون احلياة بعد 
التقاعد في منازل خارج البالد، 
ليبقى األقل سعادة في الداخل 
يقدمون تقاريـــر عن حياتهم 
ملن يقومون بعمليات املســـح 
اخلاصة باملجلس االجتماعي 

واالقتصادي.
وهناك أيضا امكانية حدوث 
إلى عدم  انتقائي يؤدي  تأثير 
الدول  البيانات مـــن  صحـــة 

الثالث.
وأضاف بيتون »نحن نعرف 
أن الناس األكثر سعادة يعيشون 
عمرا أطول لذلك جند أن البؤساء 
يتساقطون في الطريق ومن ثم 
فإننا جنـــد أن كل من بقى هم 

السعداء«.

جتربة شاملة خاصة بهذا األمر. 
وأخضع الباحثون املشــــاركني 
في التجربة للتصوير املقطعي 

60 ألف شخص حصل عليها من 
تقارير الدخل األسرى السنوي 
في أســـتراليا واملسح األسري 
البريطاني واملجلس االجتماعي 

واالقتصادي األملاني.
وتصل ذروة الســـعادة في 
أســـتراليا عند ســـن 65 وفي 

ســــان فرانسيسكو ـ د.ب.أ: 
قال علماء من أميركا إن اخلوف 
من حل املسائل الرياضية ميكن 
أن يؤدي إلى تفعيل مركز املخ 
الشــــعور باأللم  املسؤول عن 

والعنف اجلسدي.
جاء ذلك في نتائج دراســــة 
نشــــرتها مجلة »بــــالس وان« 
األميركية أجراها فريق باحثني 
بإشــــراف إيان ليونس وسيان 

بايلوك بجامعة شيكاغو.
وأوضح العلماء أن الرياضيات 
ترتبط لدى بعض الناس بالتوتر 
واخلوف والقلق وال ترتبط بهذه 

املشاعر لدى آخرين.
وحاول العلماء معرفة السبب 
وراء ذلك واختاروا 14 متطوعا 
يشعرون بخوف كبير من املسائل 
الرياضيــــة و14 آخرين لديهم 
خوف قليل منها للمشاركة في 

ـ د.ب.أ: كشـــف  ســـيدني 
اســـتقصاء حديث أن أســـعد 
مراحل حياة اإلنسان ال تكون 
في الغالب في بدايته أو آخره 

وال حتى في وسطه.
وتوصـــل باحثون راجعوا 
بيانات من أستراليا وبريطانيا 
وأملانيا إلى أن السنوات الذهبية 
تبدأ مع التفكيـــر في التقاعد 
وتنتهي مع دق املرض والوهن 

لألبواب.
وقال الباحث توني بيتون من 
جامعة كوينزالند للتكنولوجيا: 
»ال يوجد تقريبا أي تغيير في 
السعادة بني ســـن العشرين 
واخلمسني.. ولكنها تنطلق عند 
سن 53 وحتى السبعني وحينها 

يبدأ انخفاض كبير«.
وأوضح بيتون أن األشخاص 
في منتصف العمر يعانون من 
مشـــكالت مثل االنفصال عن 
الزوج أو اضطرابات مالية، ولكن 
بعد هذه املرحلة »يتخلصون 
من أبنائهم ويكونون قد انتهوا 
من دفع أقســـاط املنزل ويزيد 

وقت فراغهم.
وقام بيتون مبراجعة بيانات 

العلماء يكتشفون العالقة بني اخلوف.. و»الرياضيات«

باحثون: أسعد أوقات اإلنسان تأتي بعد اخلمسني

اختفاء طفل روسي في حجرته في ظروف غامضة

ثعابني في طرد تتسبب في إغالق
مكتب بريد بجنوب أفريقيا

الفرنسيون ال يثقون في اإلنترنت

املطالبة بنصب تذكاري ألسماك نفقت بحادث سير

4 جرحى إثر عملية إطالق نار
في حرم جامعة في كاليفورنيا

ـ أ.ش.أ: تواصل  موســـكو 
الشرطة مبدينة أومسك الروسية 
بحثها املكثف حلل لغز تلميذ 
يبلغ من العمر 10 سنوات اختفى 
في ظروف غامضة، عندما دخل 
إلى غرفته قبـــل يومني ألداء 
واجبه املدرسي في وجود جميع 
أفراد األســـرة ولم يعثر عليه 

بعد ذلـــك ال في غرفته وال في 
املدينة بأسرها.

وقال والدا الطفل الذي يدعى 
إيفجيني ريزنشنكو لصحيفة 
أنهما الحظا  »نوفايا جازيتا« 
غيابه في حجرته مدة طويلة 
وملا ذهبا إليه داخل احلجرة لم 
يعثرا له على أثر بداخلها فقاما 

بإبالغ الشرطة التي كثفت بحثها 
عنه بالتعـــاون مع متطوعني 
من اجليران في جميع املباني 
املجاورة وجميع محطات وسائل 
النقل العام والسكك احلديدية 
وشواطئ النهر، ولم تعثر له 

على أثر.
إلى أن  وأشارت الصحيفة 

الشـــرطة مبدينة فالديسفوك 
بأقصى الشـــرق من روســـيا 
مازالت تبحـــث عن طفل آخر 
يبلغ من العمر 10 أعوام واختفى 
قبل 3 أيام عندما كان في زيارة 
لوالدته مبقـــر عملها واختفى 
أيضا في ظروف غامضة ولم 

يعد الى منزله.

جوهانسبرجـ  رويترز: أصاب 
الفـــزع املوظفني في مكتب بريد 
في جنـــوب افريقيا وفروا طلبا 
للســـالمة بعدما افرغوا حقيبة 
بريد ليجدوا ثعبانا ابيض يسعى 

خارجا منها.
وقال مســـؤولون في هيئة 
البريد االربعاء ان الثعبان الذي 

يبلغ طوله مترا ـ وهو من نوع 
غير ســـام ـ واحد من أربع أفاع 
أرسلت هذا االســـبوع في طرد 
سريع وصل إلى مكتب بريد سابي 
على مسافة نحو 300 كيلومتر 

شمال شرقي جوهانسبرج.
وقال مثوبيســـي دوبا مدير 
مكتب بريد ســـابي انه مبجرد 

خـــروج الثعبـــان مـــن حقيبة 
البريد قفز املوظفون الى خارج 

املكتب.
وقال دوبا في بيان »كانت تلك 
اكبر جتربـــة صادمة في مكتب 

البريد«.
والتقـــط موظف مـــن إدارة 
املتنزهات احمللية الثعبان االبيض 

بينما كانت ثالثة ثعابني أخرى 
اصغر مازالت داخل الطرد. وتقوم 
إدارة املتنزهات برعاية الزواحف 

األربعة.
وقالـــت هيئـــة بريد جنوب 
افريقيا ان السلطات وجهت ملتلقي 
الطرد تهمة النقل غير الشرعي 

حليوانات.

باريسـ  أ.ش.أ: كشف استطالع 
الــــرأي الذي أجــــراه مؤخرا معهد 
»ايفوب« الفرنسي عن ان 90% من 
الفرنسيني ال يثقون في االنترنت عند 

شراء النظارات الطبية والعدسات 
الالصقــــة، ويفضلون الذهاب الى 
خبير البصريات الختيار وقياس 
النظارة الطبية. كما قال 67% من 

الفرنســــيني ان لديهم حساســــية 
شــــديدة من التعــــرف على مكان 
تصنيــــع زجاج النظــــارة وهيكل 
النظارة. وأشار بعض الفرنسيني 

الى انهم ال يفضلون الشــــراء عبر 
اإلنترنت الفتقادهم الصديق اثناء 
الشراء الذي يتم اخذ رأيه ونصيحته 

في شراء األشياء الالزمة.

وكاالت: طالبت »بيتا« للرفق 
باحليوانات السلطات في مدينة 
كاليفورنيا بوضع نصب تذكاري 
علـــى طريق عام تخليدا لنفوق 

اسماك خالل حادث سير.

وذكر موقع »أوراجن كاونتي 
ريجســـتر« ان دينا كوردا من 
مدنية ايرفني وجهت رســـالة 
الســـلطات احمللية باسم  الى 
جمعية »بيتا« مطالبة بوضع 

الفتـــة في املـــكان الذي نفقت 
فيها مئات األسماك بعد انقالب 
شـــاحنة كانت حتملها لنقلها 
إلى مسمكة لتسمينها ثم بيعها 
اثر اصطدامها بسيارتني في 11 

اكتوبر املاضي.
الالفتة  ان  وقالـــت كـــوردا 
ستكون تذكيرا للسائقني الذين 
يحملون حيوانات في شاحناتهم 

كل يوم.

لـــوس أجنيليسـ  أ.ف.پ: 
جرح أربعة أشخاص على االقل 
بعد إطـــالق نار ليلة االربعاء 
فجر اخلميس في حرم جامعة 
جنوب كاليفورنيا، بحسب ما 

أفادت الشرطة اخلميس.
وقد أكد شـــرطي من لوس 

اجنيليس عملية إطالق النار، 
مضيفا ان أربعة أشخاص قد 
نقلوا إلى املستشفى. ولم يقدم 
أي توضيحات إضافية. وذكرت 
صحيفـــة »لـــوس اجنيليس 
تاميز« مـــن جهتها أن »عدة« 
أشخاص أصيبوا بجروح خالل 

إطالق النار الذي حدث في إطار 
حفلة نظمت في حرم اجلامعة 
مبناسبة عيد هالوين. جامعة 
جنوب كاليفورنـــا املعروفة 
بـ »يو أس ســـي« هي جامعة 
خاصة تضم ما يزيد عن 38 ألف 
طالب وأعلى نسبة من الطالب 

األجانب في الواليات املتحدة. 
وجاء على املوقع االلكتروني 
التابع للجامعة أنه مت توقيف 
مشـــتبه به إثر عملية إطالق 
النـــار التي وقعـــت اخلميس 
عنـــد الســـاعة 6.30 بتوقيت 

غرينتش.


